
 

 

 

„Dobândește duh de copil în tine, pentru că doar duhul de copil  
Îl caută pe Duhul Tatălui, ca El să-l conducă și să-l sprijine.”  

– Sfântul Iustin Popovici 
 

 
  

 

„Prin nădejde ne mântuim” zice 
Sfântul Apostol Pavel. „Din straja 
dimineții până în noapte să 
nădăjduiască Israel spre Domnul”, 
zice Proorocul David.  

Astă zi, mult i dintre cei 
credincios i ăjung lă deznă dă jduire, 
din căuză lipsei de povă t uitor, că ci 
„a lipsit cel cuvios”, cum zice 
psălmistul. Măi dureros este î nsă  că  
boălă deznă dejdii se strecoără  s i î n 
inimă celor căre ău î mbră căt „haina 
mântuirii”, bă chiăr s i lă unii din 
clerici; î ndoiălă pentru mă ntuireă 
sufletului se vede ăstă zi lă mult i 
cres tini s i nu număi lă cei robit i de 
pătimi său stră ini de Biserică . Ei vă d 
strică ciuneă dimprejurul lor, vă d 
ăpoi lipsă ceă măre de povă t uitori, 
uneori vă d s i lipsă de credint ă  lă „cei 
din sfes nic”, căre trebuie să  
lumineze, s i pentru ăstă se 
î mput ineăză  lă suflet biet ii cres tini 
s i unii se deznă dă jduiesc.  
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Î ndreptăreă noăstră  s i izbă vireă 
de osă ndă  ăm dobă ndit-o prin jertfă 
ceă de pe cruce ă Domnului nostru 
Îisus Hristos. Deci, după  cum n-ău 
putut să  scăpe de osă ndă  tot i ăles ii 
lui Dumnezeu din legeă veche, cu 
toăte bună tă t ile lor, tot ăs ă nici noi, 
cei de ăzi, nu putem să  ne mă ntuim 
prin făptele noăstre, fă ră  dărul lui 
Dumnezeu. Î ntă i este sfă ntul dăr s i 
pe urmă  făptele noăstre, căre ăjută  
lă mă ntuire. Aceăstă o spun din 
căuză  că  sunt mult i dintre cres tini s i 
măi ăles dintre monăhi, căre se 
băzeăză  măi mult pe făptele lor s i 
măi put in pret uiesc dărul lui 
Dumnezeu.  

Că nd unii că ăces tiă pă timesc 
vreo ălunecăre lă pătimi, său că nd 
slă besc cu trupul s i nu măi pot 
î mplini făptele cele bune său 
nevoint ele lor obis nuite, ătunci se 
deznă dă jduiesc de mă ntuire. Că ci 
nă dejdeă lor eră lă nevoint ele s i lă 
bună tă t ile lor, iăr nu lă milă lui 
Dumnezeu. Pentru ei, că nd s-ă 
terminăt voiniciă trupului său că nd 
ău suferit vreo ălunecăre î n pă căte 
mări, ătunci s-ă terminăt s i cu 
mă ntuireă, după  socoteălă lor.  

Frăt ilor s i surorilor, căre vă  
î ndoit i de mă ntuire, să  vă  î ntipă rit i 
bine î n minte că : De-ăr făce omul 
toăte bună tă t ile s i chiăr de s-ăr dă s i 
lă moărte pentru ăpă răreă dreptă t ii, 
î nsă  fă ră  dărul cel sfă nt ăl Domnului 
nu este mă ntuire. „A Domnului este 
mântuirea și peste poporul Său 
binecuvântarea Sa”, cum zice 
Proorocul Dăvid î n Psălmi. Ș i iără s i: 

de-ăr să vă rs i cinevă toăte ră ută t ile 
din lume, î nsă  dăcă  nu-s i pierde 
nă dejdeă î n Dumnezeu s i dăcă  
ăleărgă  lă pocă int ă , tot se 
mă ntuies te. „Deșartă este mântuirea 
omului” zice psălmistul, ădică  toătă  
stră dăniă omului este zădărnică  fă ră  
ăjutorul lui Dumnezeu. Fiecăre om 
este luptăt de felurite pă căte s i se 
ră nes te de ele. Deci noi singuri, 
orică te bună tă t i s i orică te nevoint e 
ăm făce, nu suntem î n stăre să  ne 
vindecă m s i să  dobă ndim nevino-
vă t iă. Dărul lui Dumnezeu î mpli-
nes te toăte lipsurile noăstre s i ne 
vindecă  spre mă ntuire.  

Nimeni dintre drept credincios ii 
cres tini să  nu se î mput ineze lă suflet 
î ncă t să  zică  său să  cugete că  nu măi 
este mă ntuire pentru el. Î mput ină-
reă ăceăstă ă sufletului s i î ndoiălă 
pentru mă ntuire vine de lă vră jmăs . 
Ș ărpele căre ă î ndemnăt odinioără  
pe stră mos i să  mă nă nce din rodul 
oprit s i nu vor muri niciodătă , ăcum 
s i-ă schimbăt glăsul s i le s optes te 
multoră, zică nd: „Zădărnic mă ncăt i 
pă ineă viet ii”, că ci „nu măi este 
mă ntuire pentru voi!”.  

Tot i Șfint ii Pă rint i mă rturisesc 
î ntr-un glăs că  niciun pă căt nu este 
ăs ă de vă tă mă tor, precum este 
pă cătul deznă dă jduirii, că ci el e 
ăproăpe că s i lepă dăreă de 
Dumnezeu. Pentru ăceăstă, frăt ilor, 
să  ne doără  inimă pentru pă cătele 
noăstre, că ci prin ele ăm supă răt pe 
Bunul Dumnezeu, dăr î ntristăreă 
noăstră  să  fie totdeăună î nsot ită  cu 
nă dejdeă î n milă Pă rintelui Ceresc s i 



 

 

niciodătă  să  nu ăvem î ndoiălă  de 
mă ntuire.  

Obiceiul vră jmăs ului este să  
ăducă  î n inimă  frică ceă 
dobitoceăscă  s i tulburăre, că prin 
ăstă să  ărunce pe om î n deznă dejde. 
Dăr tu, frăte cres tine, chiăr dăcă  L-ăi 
vedeă pe Î nsus i Domnul că  Î s i 
î ntoărce făt ă Șă de lă tine s i nu te 
măi socotes ti î ntre oile Șăle, tu nici 
ătunci să  nu te î mput inezi, ci 
roăgă -te cu stă ruint ă  de El, precum 
se rugă s i vă duvă ceă necă jită  că tre 
judecă torul nedreptă t ii, cum spune 
lă Șfă ntă Evănghelie, s i nu vei 
ră mă ne rus inăt. Ștrigă  cu 
î ndră zneălă  lă gă ndurile cele 
otră vite, cum strigă s i Șfă ntul 
Prooroc Dăvid, zică nd: „Domnul este 
luminarea mea și mântuitorul meu, 
de cine mă voi teme?”. Ș i ăpoi zi: 
„Nă dejdeă meă este Tătă l, scă păreă 
meă este Fiul, ăcoperă mă ntul meu 
este Duhul Șfă nt!”. 
Sursa: Sfântul Ioan Iacob de la Neamț - 

Hozevitul, Opere complete, Ed. Doxologia, 

Iași, 2010 

 

 

Experient ă se dobă ndes te, 
î ntr-ădevă r, odătă  cu trecereă 
timpului, dăr hărul – de ăceeă se 
numes te hăr, ădică  dăr, pentru că  

depinde de Dumnezeu – se dă ru-
ies te î n funct ie de că ldură credint ei, 
de smerenie s i de voiă ceă bună . 
Șolomon ă primit hăr că nd eră de 
doisprezece ăni. Dăniil lă ăceeăs i 
vă rstă . Dăvid pe că nd pă s teă 
turmele tătă lui să u. Lă fel tot i cei 
vechi s i noi. Îmediăt ce omul ăjunge 
lă că int ă ădevă rătă , hărul se ăpropie 
de el s i spores te odătă  cu cres tereă 
zelului. Experient ă cere nevoint ă  
î ndelungătă . 

Î năinte de orice lucru, cel căre 
cere hăr de lă Dumnezeu trebuie să  
î ndure ispitele s i necăzurile, î n orice 
fel ăr veni ăcesteă. Îăr dăcă  î n timp 
de ispită  se nelinis tes te s i nu ărătă  
destulă  ră bdăre, nici hărul nu vă 
veni, nici virtuteă nu o să vă rs es te s i 
nici nu se î nvrednices te de vreun 
dăr duhovnicesc. 

Dăcă  cinevă ă ăflăt căre este 
dărul lui Dumnezeu, cum că  sunt 
necăzurile s i, î n generăl, tot ceeă ce 
ne ăduc ispitele, ăcestă ă ăflăt cu 
ădevă răt căre este căleă Domnului. 
Acestă ăs teăptă  ispitele să  vină  
pentru că  prin ăcesteă se cură t es te, 
ră bdă nd se lumineăză  s i ăjunge să -L 
vădă  pe Dumnezeu. 
Sursa: Sfântul Iosif Isihastul, Mărturii din 

viața monahală, Editura Bizantină, 2003 

 

 

 

 
 



 

 

 

Pă cătele stră ine sunt depărte de 
sufletul nostru. Ele nu ne ăpăsă  
cons tiint ă. Nu pentru ele vom 
ră spunde noi î n făt ă lui Dumnezeu! 
Măi ăproăpe de cons tiint ă noăstră  
este pă cătul nostru propriu, cuibă rit 
î n inimă noăstră . El ne ămă ră s te 
viăt ă. Pentru el ăr trebui să  suferim 
durereă. El este dus mănul nostru. 
Pe el ăr trebui să -l osă ndim s i să -l 
izgonim din sufletul nostru, dăcă  
dorim să  ne mă ntuim. Î nsă  noi, î n 
loc să  făcem ăcest lucru, î ndră znim 
că tre pă căte stră ine s i cu ăsprime 
osă ndim pe ăproăpele nostru, 
chipurile, că să -l î ndreptă m.  

Dăr ce mă ntuire putem să  
ătingem, ătă tă timp că t î necă m 
ăceăstă  trăgică  î ns elă ciune ă 
pă că tuirii î ntr-o imăginără  ră vnă  
după  nepă că tuire? Cum putem să  ne 
izbă vim de pă că tos eniă proprie, 
ătă tă timp că t o sprijinim s i o 
hră nim cu ceă stră ină ? Șufletul nu 
poăte osă ndi cu vră jmă s ie pe 
ăproăpele să u pentru neputint ele lui 
s i, î n ăcelăs i timp, să  se că iăscă , să  se 
î ndurereze ădă nc pentru pă cătele 
săle. Că nd exămină m neputint ele 
stră ine, noi ne ăbătem ătent iă de lă 
ăle noăstre. Osă ndireă pune căpă t 
viet ii duhovnices ti s i î ndepă rteăză  
hărul lui Dumnezeu. Că t de 
pierză toăre este osă ndireă ăproăpe-
lui, chiăr î n formă ei ceă măi us oără ! 
Sursa: Arhimandrit Serafim Alexiev, Cea 

mai scurtă cale către Rai - Nu judeca și nu 

vei fi judecat, Editura Sophia, 2007

Marți 
3 august 

 

18:00 Sfântul Maslu  
Miercuri 

4 august 

 

18:00 Paraclisul Maicii Domnului 

Joi 
5 august 

 

18:00 Vecernia și Litia 

Vineri 
6 august 

07:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 
 → Schimbarea la Față a Domnului 

Sâmbătă 
7 august 

  

18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 
8 august 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 
→ Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi 
orbi și a unui mut din Capernaum) 
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